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Agenda :
De volgorde van de agendapunten wordt op vraag van een aantal aanwezigen, die de
vergadering vroeger moeten verlaten, gedeeltelijk gewijzigd.
1.
Inleiding door de voorzitter
Gilberte verwelkomt de aanwezigen en doet melding van een aantal verontschuldigingen. Ze
geeft onmiddellijk het woord aan Schepen Joris Pijpen die voor het eerste agendapunt aanwezig
is. We hebben de schepen uitgenodigd voor een korte kennismaking en om wat toelichting te
krijgen bij de bevoegdheden die hij ter harte neemt en specifiek ook voor het alcoholcharter.
2.
Kennismaking Schepen Joris Pijpen + Alcoholcharter: stand van zaken
Schepen Joris Pijpen heeft deze legislatuur volgende bevoegdheden: jeugd, communicatie,
inspraak, administratieve vereenvoudiging en dierenwelzijn.
Als schepen van jeugd zou hij het fijn vinden moesten jeugdraad en seniorenraad een keer
samen een initiatief organiseren. Binnen de jeugdraad werd hier al over gesproken maar
concreet werd geen voorstel geformuleerd. Wel werd gedacht iets te doen rond het
multifunctioneel sportterrein Mariën waar de laatste maanden vooral negatieve commentaar
wordt op gegeven. Mogelijks kan daar vb. een petanquewedstrijd georganiseerd worden door
beide raden (cfr. een paar jaar geleden werd de eerste ‘interradenactiviteit’ – een
petanquewedstrijd aan het parkpaviljoen – ook door jeugdraad en seniorenraad ingericht). De
seniorenraad wil dit zeker ook verder bekijken en meewerken aan een activiteit samen met de
jeugdraad.
Alcoholcharter
Schepen Pijpen werd als schepen van jeugd gevraagd om het alcoholcharter mee te evalueren
en verder te bespreken. Vooral vanuit de jeugdraad was er immers vraag naar meer
sensibiliseren ivm het charter en alcoholgebruik bij burgers. Nu bleef de indruk bestaan dat
vooral de jeugd geviseerd werd hoewel er vooral vanuit de jeugd heel wat initiatieven genomen
worden rond alcoholsensibilisering (‘nog tijd zat’-campagne in de druivenstreek met tal van
initiatieven). De voorbije jaren stelden we ook vast dat er regelmatig uitzonderingen op de
voorwaarden toegestaan werden. Intussen werden 2 vergaderingen gehouden met
vertegenwoordigers van de verschillende adviesraden. Tijdens de eerste vergadering werd het
huidige charter onder de loep genomen. Verslag van dit overleg werd bezorgd aan de voorzitters
van de raden. Tijdens de 2de bijeenkomst werd vooral de vraag geformuleerd naar de uitwerking
van een uitgebreider alcoholbeleid waar het charter (nieuwe naam nog te kiezen) een onderdeel
van zal zijn, een instrument om het beleid uit te voeren.
Pieter Muyldermans (RvB GC Felix Sohie) was destijds, binnen de jeugdraad, nauw betrokken bij
de opmaak van het alcoholcharter en kent de voorgeschiedenis. Hij engageerde zich om nu een

aanzet te geven om te komen tot een werkdocument alcoholbeleid dat dan verder besproken
kan worden.
Er wordt door de seniorenraad gesuggereerd dat het goed zou zijn om op termijn te werken aan
een breder ‘alcohol- en drugbeleid’ om de focus zeker niet enkel op alcohol te leggen. Hoewel er
in Hoeilaart waarschijnlijk niet al te veel ‘drug’problemen zijn, mag dit niet uit het oog verloren
worden (ook al gaat het om kleine problemen). Aanvullend hierbij kan er in de toekomst ook vb.
aandacht gaan naar verantwoord medicijngebruik… ook dat kan bekeken worden als drug.
Senioren dienen net als alle burgers een voorbeeldfunctie op te nemen zodat jeugd zich minder
geviseerd moet voelen. Overmatig of verkeerd alcoholgebruik komt voor binnen alle
leeftijdsgroepen en zeker niet enkel bij de jeugd.
De seniorenraad is alvast ook van mening dat er niet enkel gesensibiliseerd moet worden op
fuiven maar dat dit moet gebeuren binnen een brede waaier van initiatieven die genomen
worden.
De seniorenraad zal zeker z’n adviestaak opnemen en is ook bereid om mee te werken aan
bepaalde acties rond alcoholsensibilisering, zeker wanneer die ook de doelgroep senioren
kunnen aanspreken. Ook de jeugdraad liet al weten in de toekomst zeker te blijven meewerken
aan acties. De hoop werd geuit dat ook andere verenigingen en organisaties acties willen
organiseren, in welke vorm dan ook, en dat er meer medewerking komt om te werken aan een
algemeen alcoholbeleid. De schepen onderstreept dan ook het belang om als 1 groep achter het
algemene alcoholbeleid te staan dat enkel op die manier ook een goede basis zal krijgen om
door iedereen gedragen te worden.
Naar aanleiding van het gesprek werd nog de suggestie geuit om vanuit het gemeentebestuur
ook ruimer te sensibiliseren waardoor het thema meer bespreekbaar wordt. De organisatie van
de AA-bijeenkomsten (anonieme alcoholisten) in de gemeente was vb. niet door alle aanwezigen
gekend, hoewel het nuttig lijkt dat een breed netwerk van mensen weet heeft van dergelijke
initiatieven. Mogelijks kan hierover soms informatie doorgegeven worden.
De voorzitter dankt schepen Joris Pijpen voor z’n aanwezigheid en de toelichting en verzekert
hem dat de seniorenraad het thema zal blijven opvolgen. De raad is zeker bereid om in de
toekomst mee te werken aan initiatieven als daarom verzocht wordt.
3.
Seniorenteam: stand van zaken en voorstel advies
An Stroobants geeft toelichting bij de stand van zaken van de werkzaamheden van het
seniorenteam. In 2013 werden al 176 bezoeken afgelegd. Het gaat niet enkel meer om de
alleenwonende 80+-ers maar intussen komen ook de samenwonende 80+-ers en de
alleenwonende 80-, 79- en 78-jarigen aan bod. De vrijwilligers hebben ook al een aantal
herhaalbezoeken afgelegd. Ook in de zomervakantie zijn nog een aantal bezoeken gepland.
An benadrukt dat ze telkens tracht de screening van adressen zo goed mogelijk te doen om
overlapping te vermijden. Het is in geen geval de bedoeling concurrentie te willen doen aan
ziekenzorg of welke andere dienst ook die soortgelijk werk doet maar wel is het de bedoeling
een zo groot mogelijk bereik te hebben, zeker ook om informatie te kunnen verzamelen en
uitwisselen waar dat nodig kan zijn.
Vanaf september worden waarschijnlijk bijkomende herhaalbezoeken gepland en zal ook
onderzocht worden hoe gestart kan worden met een telefoonproject indien dat in de toekomst
volledig georganiseerd en in stand gehouden kan worden.
In het najaar hoopt An bijkomend nog een vorming rond gespreksvoering te kunnen organiseren
voor de vrijwilligers. Ook zal getracht worden om meer senioren toe te leiden naar vb.
dorpsrestaurant en ontmoetingsnamiddagen voor senioren nu er ook een jongere doelgroep
aangesproken wordt. De 80+-ers gaven vaak aan dat ze niet meer in grotere groep activiteit
willen doen, dat ze liever thuis blijven.
Een aantal vrijwilligers liet weten dat ze bereid zijn om eventueel senioren die ze bezochten, ook
een aantal keer te begeleiden naar dergelijke activiteiten.
An heeft in haar functie als maatschappelijk werker intussen ook heel wat ouderen bezocht die
er naar aanleiding van een bezoek van een vrijwilliger om gevraagd hadden. Op die manier
werden heel wat dingen, vooral administratief, in orde gebracht. Vaak gaat het om (pro-actief)
maatwerk voor elke specifieke vraag.

Mensen nemen, meer dan vroeger, ook spontaan contact met An op om vb. iets te melden ivm
senioren (ook al zijn ze geen 80). Buren van senioren gaan nu vaker gemakkelijk aankloppen
om vb. hun bezorgdheid te uiten over een senior-buur.
De functie die An nu uitoefent als verantwoordelijke ouderenzorg binnen het OCMW raakt stilaan
meer bekend en ook het regelmatig verschijnen van informatie (en foto!) van het seniorenteam
werkt dit mee in de hand.
An laat tenslotte nog weten dat ze de vrijwilligers extra wenst te bedanken voor hun inzet, iets
wat ook geapprecieerd werd door anderen want het seniorenteam werd recent nog genomineerd
voor de ‘Gouden Pien’.
Het DB stelt voor om vanuit de raad een positief advies te formuleren naar gemeente en OCMW
in de hoop dat het seniorenteam in de toekomst zeker op dezelfde drijvende kracht en
ondersteuning van de maatschappelijk werker ouderenzorg zal kunnen rekenen (zonder dat het
‘routinewerk’ wordt). De raad drukt ook de wens uit dat de ouderen(thuis)zorg waar nodig en
wenselijk ook verder uitgebouwd zal worden (zeker gelet op de stijgende nood aan ouderenzorg
door de vergrijzing).
Het initiatief om een project op te zetten rond vereenzaming werd destijds vooral vanuit de
seniorenraad gestimuleerd en onder impuls van de raad werd het seniorenteam opgestart. Als
seniorenraad willen we dan ook een signaal geven dat er zeker niet minder energie gestopt mag
worden in dergelijke initiatieven voor ouderen.
In antwoord op de vraag hoeveel tijd An momenteel spendeert aan het seniorenteam, laat ze
weten dat daar moeilijk een cijfer op te plakken is. Bij aanvang was gesteld dat An voltijds
maatschappelijk werker voor senioren werd, maar intussen gaat zeker ook 10 % van de tijd
naar andere taken binnen de sociale dienst (permanentie, andere dossiers, overleg,…).
Algemeen gesteld kan An toch ongeveer 90% van de werktijd investeren in senioren en
ouderenzorg, wat beduidend meer is dan een paar jaar geleden het geval was binnen de sociale
dienst van het OCMW. Het seniorenteam is onderdeel van haar takenpakket rond senioren.
Voor de duidelijkheid wordt nog gesteld dat het niet de bedoeling is of kan zijn dat vrijwilligers
een deel van de ‘officiële’ taken van de professional overnemen in de toekomst (vb. omwille van
besparingen). Meer pro-actief werken, ook naar senioren, wordt steeds belangrijker binnen de
dienstverlening.
4.
Verslag Algemene Vergadering (AV) 16 mei 2013: goedkeuring
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.
5.
Dagelijks Bestuur (DB): kort verslag 13 juni 2013: ter info
Tijdens het voorbije dagelijks bestuur werd vooral gewerkt aan de voorbereiding van een aantal
agendapunten die tijdens deze AV aan bod komen. Ook werd een ‘takenlijstje zomer’ opgesteld
en werd afgesproken dat er een bijkomend DB zal doorgaan op 18/07 en nog eentje in
augustus. In de zomervakantie maken we vooral werk van de ‘grotere’ thema’s die nog verder
uitwerking vragen (vb. statuten, adviezen, informatie, leeftijdsvriendelijke gemeente,…).
6.
Project ‘Kerstfeest voor senioren’: beslissing
Tijdens de vorige AV werd het voorstel rond organisatie van een ‘kerstfeest’ voor senioren met
de 3 seniorenverenigingen kort toegelicht met de vraag de haalbaarheid ervan binnen de
verenigingen te bekijken. Tijdens het laatste DB werd afgesproken de 3 seniorenverenigingen
via mail en brief te vragen naar reactie op het voorstel zodat vandaag een beslissing genomen
kan worden. Danny formuleerde 2 suggesties (met of zonder middagmaal) rond het programma
dat aangeboden kan worden – uiteraard met de nodige ‘kerstsfeer’ ingekleed.
o Bestuur van ‘t Eekhoorntje laat weten niet te zullen deelnemen
o LBG Werkmansbond heeft interesse en wil in werkgroep meewerken aan realisatie
o OKRA stond niet weigerachtig maar verkiest toch om de eigen organisatie te behouden,
vooral omwille van de eerder aangehaalde reden (keuze om uit erkentelijkheid de
vrijwilligers niet te laten werken maar zelf te laten aanschuiven bij diner zodat ook zij
deze keer niets moeten doen).
Er wordt duidelijk gesteld dat dit enkel een voorstel was om zeker geen concurrentie te doen
aan de initiatieven die de seniorenverenigingen organiseren in de kerstperiode. Gezien de
verenigingen dit initiatief niet onmiddellijk haalbaar zien en omdat we er ook rekening mee

houden dat dan (binnen de maand) waarschijnlijk opnieuw de actieve vrijwilligers van de Week
van de Senior aan het werk moeten, komt er geen uitwerking van het voorstel.
In dit kader werd benadrukt dat we wel blijvend aandacht moeten hebben voor de
‘vereenzaming’ van onze oudere inwoners en dat we zeker moeten blijven proberen hier
initiatieven rond uit te werken met het doel zo veel mogelijk mensen te bereiken. Ook
eenmalige acties zoals deze moeten af en toe een kans krijgen.
Het idee om in de toekomst eventueel een ‘kerstshow’ te organiseren, zal verder onderzocht
worden in overleg met de dienst cultuur. We kunnen dit bekijken als een extra voorstelling
binnen ‘cultuur om 14uur’.
We doen ook navraag of er dit jaar een kerstconcert zal doorgaan in de kerk (waarschijnlijk niet
want tweejaarlijks initiatief). Ook daar willen we zeker niet mee in concurrentie treden maar wel
bekijken hoe we in de toekomst eventueel meer ouderen daar naartoe kunnen leiden.
Als alternatief stellen we voor om een ‘nieuwjaarsbrief/kerstkaart’ te sturen naar een groep
ouderen (nog te bekijken vanaf welke leeftijd) waardoor we alvast de mogelijkheid hebben om
de volledige doelgroep te bereiken. Ook op die manier kunnen we mensen vanuit de
seniorenraad en het seniorenteam onze beste wensen overmaken en hen tegelijk ook wat
informatie geven over initiatieven die er zijn voor ouderen.
De leden van de AV vinden het goed dit idee verder uit te werken. Tegen de volgende
vergadering wordt een concreet voorstel geformuleerd (incl. prijsofferte, mogelijkheden druk,
verzending,…) zodat dan een definitieve beslissing genomen kan worden.
Maurits laat weten dat hij zeker al een aantal bruikbare teksten kan bezorgen om de brief/kaart
van een mooie ‘kerst-inhoud’ te voorzien.
7.
Week van de Senior 2013: stand van zaken
Marijke bezorgt (overzicht in bijlage bij dit verslag) het voorstel van programma zoals het er
vandaag uitziet. Van een aantal activiteiten wordt nog een definitieve bevestiging en/of meer
informatie afgewacht. De reeds gekende informatie over de cultuur om 14 uur, de sport en de
infoavond wordt toegelicht. Of de feestnamiddag op dinsdag zal doorgaan hangt voor Okra af
van het al dan niet ondersteunen zoals dat vorige jaren gebeurde. Marijke doet hiervoor
navraag bij schepen Els.
Vanuit het DB wordt ook meer informatie gegeven over de kwis-namiddag, de uitstap naar Luik
en de kaas-, wijn- en dansavond.
De aanwezige leden van de AV zijn van mening dat het programma voldoende divers
samengesteld is en er niet direct nog bijkomende initiatieven genomen moeten worden.
Tegen de AV van september zorgen we voor het ontwerp van promotiemateriaal.
8.

Ontmoetingsnamiddagen: test parkpaviljoen naar GC Felix Sohie in juli:
suggesties
Er werd binnen het DB beslist om tijdens de maand juli een testmaand te houden in de
cafetaria. Na een eerste testnamiddag kan hierover alvast het volgende gezegd worden:
o 1/7: 43 deelnemers – een aantal nieuwe gezichten en een aantal oude bekenden...
o Algemene tevredenheid bij deelnemers – vooral ‘betere akoestiek’ is een vaak gehoorde
bemerking omdat dit ook gezelliger is voor de deelnemers.
o De vrijwilligers die dienst hadden, werden deze keer geholpen wat zeker wenselijk was >
meer afstand naar de keuken af te leggen. Ook in de komende weken wordt gezorgd
voor een extra helpende hand.
o Danny zal ervoor zorgen dat komende maandag de koffie gemaakt kan worden achter de
toog en met de grote koffiezet + dat er ook een rolwagentje gebruikt kan worden.
o Grote koffiezet (40 tassen) moet ongeveer 45 min. opstaan > als koffie ’s morgens
klaargezet wordt, best om 13u ook een kleine thermos opzetten omdat dit sneller gaat.
o Gilberte laat weten dat ze voor de vrijwilligers een aantal praktische weetjes op papier
zal zetten en doet een oproep dat ook anderen dit zouden doen. Dat maakt het
eenvoudiger voor de vrijwilligers die opnieuw moeten wennen aan de nieuwe manier van
werken.
o Het is niet gemakkelijk om op basis van 1 testmaandag een beslissing te nemen. Het DB
krijgt het mandaat om tijdens de bijeenkomst van 18/07 te beslissen of dit in augustus
een vervolg krijgt. Tijdens de AV van september wordt de knoop dan definitief
doorgehakt op basis van de opgedane ervaringen. Walter laat weten dat het

o
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o

parkpaviljoen hoe dan ook een andere bestemming zal krijgen en de
ontmoetingsnamiddagen er in de toekomst niet meer zullen kunnen doorgaan. Welke
timing hierop staat, is niet gekend. We doen verdere navraag omdat hiervan nog geen
officieel bericht kwam aan het adres van de seniorenraad of dienst sociaal beleid.
Indien besloten wordt om te ‘verhuizen’, dient een oplossing gevonden te worden voor
de maandagen waarop ’t eekhoorntje gebruik maakt van de cafetaria. In 2013 gaat het
om 26/8 – 7/10 – 4/11 – 2/12. De meningen over een mogelijk alternatief zijn verdeeld:
geen activiteit, in een andere ruimte, op een andere dag in die week… Het lijkt wenselijk
dat er wel iets georganiseerd wordt. Daarom zal tegen het DB een overzicht gemaakt
worden van de mogelijkheden: alternatief in een andere ruimte en/of in die week vb. op
dinsdag en bekeken worden hoe dit al dan niet georganiseerd kan worden. In elk geval
lijkt het toch wel haalbaar om dit goed te communiceren naar de deelnemers (ook nu is
de verhuis vlot verlopen en had slechts 1 iemand zich vergist van locatie).
Ook de vrijwilligers van de bardienst zal gevraagd worden wat hun bevindingen zijn.
Er was nog de suggestie om ook een biertje aan te bieden. Ook hierover zijn de
meningen verdeeld en werd door de AV besloten ook dit in de testperiode op te nemen in
de ‘test’. Gelet op de ‘alcoholsensibilisering’ die eerder ter sprake kwam, zullen we het
aanbod beperken tot pils en kriek en worden ‘zwaardere bieren’ uitgesloten. Danny zal er
tijdens de maand juli voor zorgen dat de frigo gevuld wordt en indien gewenst ‘schenkcursus’ geven. Bier is wel betalend, koffie/fruitsap/water blijven gratis. Ook dit evalueren
we bij de algemene evaluatie ivm het al dan niet verhuizen.

9.
Prioriteiten ‘Leeftijdsvriendelijke gemeente’: overzicht ter info
Marijke bezorgt het overzicht van de verschillende punten die tijdens de vorige AV genoteerd
werden op de affiches. Ze worden ter informatie bezorgd aan iedereen. Indien er intussen nog
bijkomende aandachtspunten zijn, mogen die zeker gemeld worden.
In de zomervakantie werken we met het DB verder aan de concrete uitwerking van onze
prioriteitenlijst zodat we in september een stappenplan voor de komende jaren kunnen
voorstellen aan de AV.

10. Nieuws van de Schepen
Schepen Els is verontschuldigd.

11. Varia/mededelingen
Er is nog volgende informatie en mededelingen:
o Hoeilaartse schrijvers…
De bib organiseert naar aanleiding van het druivenfestival een tentoonstelling rond
Hoeilaartse ‘schrijvers’. Ook hiervan wordt een overzicht verspreid met de vraag dit
verder aan te vullen indien iemand nog een schrijver kent. Gegevens mogen bezorgd
worden aan Marijke.
o Oproep deelname tentoonstelling druivenfestival met verzamelingen van
Hoeilanders
Gaston Petak had voorgesteld om tijdens de week van de senior een tentoonstelling te
organiseren met verzamelingen van senioren maar een soortgelijke oproep is er ook voor
een tentoonstelling tijdens het druivenfestival. We doen dus graag een warme oproep om
dan deel te nemen en we doen rondvraag bij de leden van de AV die soms mensen
kennen die verzamelaar zijn. Wie zo iemand kent en dat misschien wil tentoon stellen,
mag eveneens een seintje geven aan Marijke.
o Sportelen in Blankenberge
Op 8 en 9 oktober gaat er een sporteldag door in Blankenberge. Vanuit Overijse en
Hoeilaart wordt waarschijnlijk een bus ingelegd op één van beide dagen. Danny maakt
alvast nog wat reclame. Wanneer er meer concrete informatie ter beschikking is, zal die
via mail verspreid worden.

Volgende bijeenkomst algemene vergadering:
donderdag 12 september om 9.30u in het GC Felix Sohie – lokaal ’t Roth

